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V Praze dne 24. února 2016 

 

Věc: Hlasování Předsednictva republikového výboru ČsOL per rollam 

 

 

Vážené sestry, vážení bratři,  

členové PRV ČsOL, 

 

vzhledem k neodkladnosti níže uvedených záležitostí předkládá Statutární orgán ČsOL 

na základě svých zasedání ze dne 16. a 23. února 2016 následující čtyři návrhy usnesení 

Předsednictvu republikového výboru ČsOL ke schválení hlasováním per rollam, 

tj. korespondenčně. 

Žádám vás, abyste se k uvedeným návrhům vyjádřili pokud možno neprodleně, 

nejpozději však do neděle 28. února 2016, a to do 20:00 zasláním svého hlasu k jednotlivým 

bodům na mailovou adresu sekretariat@csol.cz 

 

1) Přepravce Legiovlaku na rok 2016 

Informace: Na základě výběrového řízení na přepravce Legiovlaku na rok 2016 vzešla 

jako vítěz společnost ČD Cargo, a. s. Viz příloha k bodu 1. (Vzhledem k tomu, že tato 

společnost přepravovala Legiovlak v loňském roce, není třeba vyhotovit novou 

smlouvu, ale pouze dodatek smlouvy.) 

 

Návrh usnesení: PRV ČsOL schvaluje výsledek výběrového řízení na přepravce 

Legiovlaku a ukládá s vítězem ČD Cargo, a. s., podepsat dodatek smlouvy o přepravě 

Legiovlaku v roce 2016. 

 

2) Výběrová řízení na volné pozice 

Informace: Na základě rozhodnutí PRV ČsOL ze dne 12. ledna 2016 byly ustaveny 

výběrové komise, bylo vyhlášeno a uveřejněno výběrové řízení a zájemci byli pozváni 

před uvedené komise, které následně z uchazečů vybraly vítěze výběrového řízení. Viz 

návrh usnesení.  

 

Návrh usnesení: PRV ČsOL bere na vědomí výsledek výběrových řízení a ukládá 

uzavření pracovních smluv s níže uvedenými vítězi řízení: 

a) na volné pozice projektu Legie 100 – Filip Kotalík, Vojtěch Krejčí, Martin 

Skácelík, Andrea Jandová, Michal Rak, Erik Štrégl, Michal Šén a Ján Lukáč; 

b) na volnou pozici asistentka sekretariátu – Marcela Ludvíková. 

 

mailto:sekretariat@csol.cz


3) Dohoda o uznání dluhu 

Informace: Na základě usnesení PRV ČsOL a následně RV ČsOL byla se společností 

Streimar group, s. r. o., vyhotovena Dohoda o uznání dluhu, která byla prověřena právníkem 

ČsOL a posouzena rovněž externími právníky. SO ČsOL Dohodu o uznání dluhu předkládá 

ke schválení tak, aby mohlo být zahájeno její plnění vůči ČsOL. Viz příloha k bodu 3. 

 

Návrh usnesení: PRV ČsOL schvaluje Dohodu o uznání dluhu mezi ČsOL a společností 

Streimar group, s. r. o., a ukládá výše uvedenou Dohodu podepsat. 

 

4) Memorandum o spolupráci mezi ČsOL a Královstvím železnic, a. s. 

Informace: SO ČsOL předkládá PRV ČsOL ke schválení memorandum s Královstvím 

železnic, a. s. Viz příloha k bodu 4. 

 

Návrh usnesení: PRV ČsOL schvaluje Memorandum o spolupráci mezi ČsOL a 

Královstvím železnic, a. s., a ukládá výše uvedené Memorandum podepsat. 

 

 

S díkem a bratrským pozdravem 

 

Jiří Filip 

tajemník ČsOL 


